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EERSTE HELFT
De Deense koning Hamlet is overleden. Zijn achtergebleven 
echtgenote Gertrude besluit om nog geen twee maanden 
later met haar zwager Claudius te hertrouwen. De opera 
begint op de dag waarop Gertrude wordt gekroond.  
De zoon van de gestorven koning, Hamlet junior, is over-
stuur dat zijn moeder zo snel met zijn oom in het huwelijk 
treedt en wil weg van het hof. Hamlets geliefde Ophélie 
is bezorgd over zijn melancholie en zijn vertrek. Hij stelt 
Ophélie gerust en zegt haar nooit te twijfelen aan zijn liefde. 
Laërte, Ophélie’s broer, onderbreekt hen en vertelt dat hij als 
gezant moet vertrekken naar Noorwegen. Hij vraagt Hamlet 
zich over Ophélie te ontfermen. De hovelingen verschijnen 
in feeststemming voor het banket. Hamlet laat het feest aan 
zich voorbij gaan. 
 De teruggetrokken Hamlet krijgt bezoek van zijn 
vrienden Horatio en Marcellus en hoort dat zij de vorige 
nacht de geest van zijn vader hebben gezien. Als de klok 
middernacht slaat, verschijnt de Geest ook aan Hamlet.  
De Geest vertelt dat Claudius hem heeft vergiftigd en 
vraagt zijn zoon hem te wreken, maar Gertrude te sparen. 
Als de Geest is verdwenen, zweert Hamlet wraak. 
 Een eerste confrontatie volgt snel. Koning Claudius  
en Gertrude komen binnen. Hamlet is vol afkeer van het 
koningspaar en veinst waanzin, terwijl hij zijn plan van 
aanpak verzint. Hij zal die nacht nog een troupe acteurs 
uitnodigen en zijn oom en moeder trakteren op een 
toneelstuk. 
 Ophélie is verdrietig dat Hamlet haar links laat liggen. 
Hamlet, die druk werkt aan zijn theatervoorstelling, schenkt 
haar opnieuw geen aandacht. Het wordt Ophélie te veel. 
Zij vertrouwt Gertrude toe dat zij het hof wil verlaten, maar 
de koningin vraagt haar te blijven. De spelers arriveren en 
Hamlet verzoekt hen de pantomime De moord op Gonzago 
op te voeren. 
 Terwijl Hamlet een drinklied zingt, verzamelt het hof 
zich voor de pantomime. Daarin toont Hamlet hoe de 
moord op zijn vader volgens hem heeft plaatsgevonden. 
De toeschouwers zien hoe het vergif wordt toegediend 
en hoe de overspelige moordenaar de kroon op zijn  
hoofd zet. Claudius, bleek geworden, beveelt de spelers 
te vertrekken. Voor Hamlet heeft Claudius hiermee zijn 
schuld verraden en hij valt hem aan. Een geschokt hof ziet 
hoe een wraakmoord ternauwernood wordt voorkomen.

PAUZE

TWEEDE HELFT
Hamlet vraagt zich af waarom hij de koning niet heeft 
gedood toen hij daartoe de kans had. Denkend aan zijn 
vader die terugkeerde als geest reflecteert hij op het  
mysterie van leven en dood in de aria ‘Être ou ne pas  
être’ gebaseerd op de beroemdste aller monologen.  
Een volgende gelegenheid om Claudius te vermoorden 
dient zich aan. De koning verschijnt en knielt neer in 
gebed. Claudius vraagt zijn broer om voorspraak bij 
God. Omdat Hamlet denkt dat de ziel van Claudius wordt 
gespaard als hij wordt gedood in gebed, besluit hij zijn 
wraak opnieuw uit te stellen. Als Claudius een aanwezigheid 
ervaart, maakt Hamlet uit zijn uitroepen op dat Polonius, de 
vader van Ophélie, medeplichtig is aan de moord. Gertrude 
en Ophélie verschijnen. De koningin probeert Hamlet te 
overtuigen met Ophélie te trouwen. Maar Hamlet slaat 
Gertrudes plan af en zegt tegen Ophélie dat ze maar beter 
haar toevlucht kan nemen tot een klooster. Als hij alleen is 
met zijn moeder valt Hamlet haar bijna aan over haar over-
spelige huwelijk en haar betrokkenheid bij de dood van zijn 
vader. Als de confrontatie uit de hand lijkt te lopen herinnert 
de Geest Hamlet eraan zijn moeder te sparen. 
 Na Hamlets afwijzing is Ophélie waanzinnig geworden 
van verdriet. Ze pleegt zelfmoord. 
 Hamlet, die zich van het hof heeft verwijderd om 
wraak van de koning te ontlopen, ziet twee grafdelvers 
een nieuw graf graven. Hij vraagt voor wie het is bestemd, 
maar ze moeten hem het antwoord schuldig blijven.  
Op deze contemplatieve plek wordt hij zich bewust  
van het verdriet dat hij Ophélie heeft aangedaan door 
haar te verlaten. Hij weet nog niet van haar overlijden. 
Laërte heeft het nieuws ontvangen over de dood van zijn 
zus en de rol die Hamlet daarin heeft gespeeld. Hij daagt 
Hamlet uit tot een duel, dat door Ophélie’s begrafenis- 
processie wordt onderbroken. Hamlet realiseert zich nu 
pas dat het zojuist gedolven graf voor haar was bestemd. 
In wanhoop richt hij zich op zijn taak om Claudius te 
vermoorden en komt wat betreft zijn eigen leven te staan 
voor de ultieme vraag: “Être... ou ne pas être?”
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Wat motiveerde OPERA2DAY om Hamlet 
op de planken te brengen? Hoe pakt 
OPERA2DAY de uitvoering van deze 
‘grand opéra’ aan? Welk verhaal vertelt  
de voorstelling? Artistiek leider Serge van 
Veggel licht toe hoe de nieuwe productie 
van Hamlet tot stand is gekomen, bijna 
100 jaar nadat deze opera voor het laatst 
in Den Haag was te zien.

We kozen voor Hamlet omdat voor ons in die 
opera verschillende lijnen op wonderschone wijze 
samenkomen. Al jaren voelen we ons als Haags 
operagezelschap erfgenaam van de gezelschap-
pen die zo’n drie eeuwen lang in Den Haag Franse 
opera’s presenteerden. Met La troupe d’Orphée 
brachten we al een hommage aan de rondrei-
zende operatroupen die de stad aandeden.  
Met Médée probeerden we het genre van de 
opéra comique, een specialiteit van de Haagse 
Comédie Français, opnieuw uit te vinden voor onze 
tijd. Maar Médée was in Den Haag nooit eerder te 
zien. Het werd tijd een opera te spelen uit het re-
pertoire van het Théâtre Français. Dat erfgoed ligt 
in het Haags Gemeentearchief opgeslagen: ruim 
zeshonderd dozen met partituren, orkestpartijen 
en duizenden voorstellingsflyers. Een schatkamer.
 De keuze voor Hamlet vloeide voort uit onze 
vorige productie: Dr. Miracle’s last illusion.  
In deze pasticcio-voorstelling met delen uit 
verschillende opera’s hebben we voor het eerst 
muziek van rond 1900 historisch geïnformeerd 
uitgevoerd. Met het New European Ensemble 
kwamen we tot de conclusie dat we op die manier 
ook een volledig werk wilden laten klinken.  
In Dr. Miracle hadden we al de waanzinsaria van 
Ophélie uit Hamlet gespeeld. Het was een hoog-
tepunt in de voorstelling, dat ons nieuwsgierig 
maakte of we de rest van het stuk op het podium 
zouden kunnen krijgen. 

LIEFDE OP HET EERSTE GEZICHT
Dat Hamlet is gebaseerd op misschien wel 
het bekendste toneelstuk ter wereld deed ons 
natuurlijk ook watertanden. Voor mij persoonlijk 
was het bijwonen, op mijn zeventiende van een 
toneeluitvoering van Hamlet, in een regie van 
Dirk Tanghe, hét moment dat ik mij realiseerde 
dat mijn levenspad richting het theater moest lei-
den, nog onduidelijk in welke rol. Een maand later 
zag ik La traviata. Het was een stevige ruk aan het 
stuur richting het genre dat ik met die voorstelling 

had leren kennen: de opera. De sterke impressie 
van Shakespeares Hamlet wilde ik niet verliezen. 
Na het zien van het toneelstuk heb ik ruim twintig 
jaar gewacht voordat ik de operaversie van 
Ambroise Thomas wilde beluisteren. Ik kende 
alleen losse scènes. Toen ik twee jaar geleden 
de volledige opera beluisterde, was het liefde op 
het eerste gezicht. Ook bij mijn partners in crime 
– muzikaal leider Hernán Schwartzman, zakelijk 
leider Alice Gubler en Emlyn Stam van het New 
European Ensemble – ontvlamde de liefde voor 
Hamlet.

DE ESSENTIE VAN SHAKESPEARE GETROFFEN
De opera Hamlet heeft een verdachte reputatie, 
omdat het plot van het toneelstuk is aangepast. 
Maar toen ik de opera leerde kennen, kon ik niet 
anders dan vaststellen dat de opera de essentie 
van het verhaal goed tot zijn recht laat komen. 
Bij een opera is het onmogelijk om de tekst naar 
de letter te volgen. Het zingen van woorden 
duurt gewoonweg een stuk langer dan wanneer 
je ze uitspreekt. En sommige elementen van het 
verhaal en de tekst zijn ook instrumentaal uit te 
drukken. Thomas en zijn librettisten hebben de 
geest van het stuk goed gevangen. Ook letterlijk: 
die geestscène is briljant! Zeker, er zijn scènes  
en karakters gesneuveld: geen Rosencrantz  
noch Guildenstern, geen Polonius achter het 
wandkleed, noch Fortinbras, die overigens ook  
in toneeluitvoeringen meestal in Noorwegen mag 
blijven. Maar de essentie van Shakespeares stuk 
blijft overeind. Opvallend is overigens hoe mees-
terlijk de rol van Ophélie is uitgewerkt. De opera 
had ook haar naam kunnen dragen. 
 Alleen het slot gaf hoofdbrekens. Niet alleen 
voor ons, ook voor Thomas zelf. Zijn librettisten 
Barbier en Carré schreven een einde waarin 
Hamlet, anders dan in het toneelstuk, niet sterft. 
Na het heengaan van Ophélie en de wraakmoord 
op Claudius blijft hij diepbedroefd doorleven.  
Hij constateert: “mijn ziel ligt in het graf, en ik ben 
koning”, waarna het slotkoor “Leve Hamlet” inzet. 
Voor de Londense première was deze ingreep 
ondenkbaar. Thomas componeerde daarom voor 
Engeland een nieuw slot. Hamlet vermoordt de 
koning en zegt “mijn taak is voltooid, Ophélie, ik 
sterf met jou”. Daarna pleegt hij zelfmoord.  
Welk slot moesten wij kiezen? Die vraag bleef 
even hangen.

VAN DROOM NAAR REALITEIT
Toen de droom was geboren, diende de realiteit 
zich aan. Wij zouden het stuk nooit kunnen  
uitvoeren zoals het was bedoeld. Hamlet is een 
grand opéra waarvoor grandes troepen moeten 
worden opgetrommeld. Je hebt een orkest van 
zestig musici nodig, een koor met dezelfde 
omvang, een volledig corps de ballet en blaas- 
orkesten op én achter het toneel. Zelfs voor de 
grootste operagezelschappen is dat een immense 
uitdaging. Maar de partituur en het libretto  
toonden ons een andere weg. De scènes uit  
de opera waarin de belangrijkste delen van het 
verhaal worden verteld – Hamlet in confrontatie 
met zijn tegenspelers – zijn behoorlijk intiem.  
Die delen vormden een uitstekende basis voor 
onze productie. In de opera verbeeldt het koor 
niet – zoals in vele andere opera’s – het volk 
tegenover de hoofdpersonen, maar zijn de  
koorzangers de leden van de hofhouding in  
het paleis. Ook de solisten maken deel uit van 
diezelfde hofhouding. Dit bracht ons op het  
idee de koren door de solisten te laten zingen.  
Zo kwamen we uit op een ensemble van elf  
zangers en één acteur. We hadden direct vertrou-
wen in de impact die een koor van deze omvang 
kan maken; met ensembles van slechts zes 
zangers wist Mozart aktes in meerdere van zijn 
opera’s groots af te sluiten. In Dr. Miracle hadden 
we bovendien uitgevonden hoe het middelgrote  
New European Ensemble symfonisch kan klinken.  
Daniël Hamburger bleek een geweldige arrangeur, 
die de klank van het origineel uit het ensemble 
tevoorschijn kon toveren. We vroegen hem 
de orkestpartij van Hamlet om te werken voor 
vijftien musici. 
 De ontdekking dat het Théâtre Français 
eveneens met kleinere bezettingen speelde en 
coupures maakte (de ouverture!) ervoeren we  
als een bemoedigende knipoog uit het verleden.  
Om de opera toch een grootse indruk te laten 
maken, besloten we de blaasorkesten op en  
achter het toneel te handhaven. Daarvoor zijn  
we een participatieprogramma gestart met  
blazers door het hele land, waarover elders in  
dit programmaboekje meer. 
 In zijn oorspronkelijke vorm duurt de opera 
Hamlet drie en een half uur. Dat komt vooral door 
de conventies van de grand opéra. Voor Parijs 
moest Thomas een uitgebreid ballet compone-
ren. Maar de muziek van dat ballet vormt een 
stijlbreuk met de rest van het stuk. Wij wilden 

ons concentreren op de ontwikkeling binnen 
Hamlets geest en minder op uiterlijke pomp and 
circumstance. Dus we kozen ervoor om focus 
aan te brengen en het stuk in te korten. Het ballet 
en diverse intermezzi gingen eruit. En ook in de 
haarvaten concentreerden we ons meer en meer 
op het verhaal dat we wilden vertellen.

IN HAMLETS HOOFD
Hamlet is een intrigerend verhaal. Hamlets 
geliefde vader overlijdt en zijn moeder trouwt 
binnen twee maanden met zijn oom Claudius. 
Hamlet krijgt dit in zijn hoofd ‘niet bij elkaar’.  
De geest van zijn vader verschijnt voor hem  
en zegt dat hij door Claudius is vermoord.  
Vanaf dat moment is Hamlets pad bepaald.  
Hij wordt introvert. Is het waar wat de geest  

hem vertelde? Hij moet het weten. Onder invloed 
van de dwingende blik van zijn vader denkt hij 
alleen nog aan wraak, maakt plannen, speelt de 
gek, wordt als gek gezien, wordt zelf gek van  
zijn weifelachtige optreden en twijfelt aan zijn 
waarnemingen. Daarbij sluit hij zich steeds verder 
af, voor zijn eigen ziel en zijn geliefde Ophélie. 
Juist dat leidt tot de verwoesting van zijn wereld. 
Na zijn vader verliest hij ook Ophélie. 
 In onze versie focussen we ons op Hamlets 
ontwikkeling en innerlijke belevingswereld. 
We willen het publiek met hem laten meeleven. 
Is de oude koning wel vermoord? Met onze 
coupures konden we alle clues verwijderen die 
bewijzen dat Hamlets vader door Claudius is 
vergiftigd. In de enscenering willen we laten zien 
hoe de fysieke werkelijkheid in Hamlets leven en 

zijn mentale ervaringen steeds verder uit  
elkaar lopen. Hij gaat steeds meer in zijn hoofd 
leven. Zijn de dingen echt, of zijn ze niet echt? 
Droom of werkelijkheid? Zijn of niet zijn? Dat is 
ook in deze productie de kwestie.
 Tot slot bleef er maar één keuze over: met welke 
versie van het einde wilden we de opera uitvoeren? 
Die vraag heeft ons het langst beziggehouden. 
Uiteindelijk kozen we voor een combinatie van de 
twee versies. Technisch gesproken: u krijgt het 
Londense einde, maar na de laatste zin van Hamlet 
– “mijn taak is voltooid, Ophélie, ik sterf met jou” –  
klinkt nog het slotkoor uit Parijs: “Leve Hamlet!” 
Hamlet moet een keuze maken. De keuze tussen 
“zijn of niet zijn”.

VIVE 
HAMLET!
EERHERSTEL VOOR MEESTERWERK 
AMBROISE THOMAS





LEEG PALEIS WORDT SCHOUWBURG
Ooit stond de Koninklijke Schouwburg – de uitvals- 
basis van OPERA2DAY – op het netvlies van iedere 
operaliefhebber in Nederland. Het was het groot-
ste operahuis in het land en in weinig steden in 
Europa kon je zoveel Franse opera’s bewonderen 
als in Den Haag. Die prominente positie dankte 
de Schouwburg aan het Théâtre Français de la 
Haye. Dat gezelschap bracht – van 1804 tot 1919 
– aan het Korte Voorhout per week minimaal drie 
verschillende opera’s op het podium.
 Het Théâtre Français was de kroon op een lange 
Haagse traditie. In de zeventiende en vroege acht-
tiende eeuw speelden rondreizende operatroupen 
Franse stukken in kaatsbanen en ‘pikeurschuren’ 
(maneges). In 1709 opende de Comédie Française 
zijn deuren aan de Casuariestraat. Hoewel de 
voorstellingen werden bezocht door de elite, was 
het gebouw armoedig. Een kleine eeuw later snakte 
het publiek naar een nieuw theater. Aan het Korte 
Voorhout, om de hoek van de Comédie, stond een 
halfrond paleisje in Louis XVI-stijl. Karel Christiaan 
van Nassau-Weilburg, de zwager van stadhouder 
Willem V, had het laten bouwen, voor hemzelf 
en zijn echtgenote: prinses Carolina van Oranje-
Nassau. Door de politieke ontwikkelingen moesten 
ze uitwijken naar Duitsland en hun nieuwe onder-
komen achterlaten. Vijf vermogende Hagenaars 
lieten het leegstaande pand ombouwen tot een 
intiem theater voor maximaal 712 toeschouwers. 
De Koninklijke Schouwburg werd in 1804 feestelijk 
ingehuldigd.

VERFIJND VERMAAK EN RUMOER
Twee gezelschappen bepaalden de program-
mering. De Hollandsche Schouwburg speelde 
Nederlandstalige theaterstukken. Het Théâtre 
Français bracht Franstalig muziektheater.  
Daar was een groot publiek voor. Frans was in  
het kosmopolitische Den Haag de voertaal van  
de kringen rond het hof. De indruk bestaat dat  
het Théâtre Français vooral de elite bediende  
met verfijnd vermaak. Maar het gezelschap  
organiseerde ook betaalbare voorstellingen  
voor minder kapitaalkrachtige operaliefhebbers. 
De gemoederen in de schouwburg konden hoog 
oplopen. Zangers die niet bevielen, werden  
zonder mededogen uitgejouwd. In 1825 brak  
door een ondermaatse tenor zo’n hevig oproer  
uit dat politie en militairen moesten ingrijpen

GRANDEUR ET
DÉCADENCE

Het aanbod was jaloersmakend veelzijdig,  
zeker voor operaliefhebbers in de 21ste eeuw.  
De Franse opera kende vele genres. De opéra 
comique was populair, een opera met gesproken 
dialogen, net als het geheel gezongen drame 
lyrique. En ook de vaudevilles bleven lang geliefd: 
kluchtige blijspelen met gezongen nummers.  
Het Théâtre Français breidde het repertoire  
bovendien steeds vaker uit met Italiaanse en 
Duitse opera’s in vertaling.
 De voorstellingen begonnen vaak al om half 
zeven. Meestal kon het publiek op één avond 
meerdere stukken zien. Op 4 november 1871 
bijvoorbeeld startte de avond met de comédie  
Le Post-scriptum van Emile Augier. Daarna volgde 
Verdi’s La traviata. De avond eindigde luchtig met 
Offenbachs operette Mr. Chouflerie restera chez 
lui le. Om zo’n veelzijdige triple bill te kunnen pre-
senteren was het aanbrengen van coupures eerder 
regel dan uitzondering. Het Théâtre Français nam 
voortdurend nieuwe opera’s op zijn repertoire. 
Een operahuis was nog geen instelling waar, zoals 
nu, jaar in jaar uit veelal dezelfde klassiekers het 
aanbod bepalen.

SPEKTAKEL IN DE GRAND OPÉRA
Op 5 juli 1830 kreeg het publiek iets nieuws 
voorgezet: de avondvullende opera La muette 
de Portici van Auber. Het was een grand opéra, 
een genre dat in Parijs binnen enkele seizoenen 
mateloos populair was geworden: een opera met 
vijf aktes, tientallen figuranten, ballet, uitbundige 
kostuums, spectaculaire toneelbeelden en special 
effects  – dankzij een ingenieuze theatermachine 
kon het Haagse publiek zich in de slotscène  
vergapen aan een vulkaanuitbarsting. Het publiek 
raakte zo enthousiast dat Aubers opera dezelfde 
maand zes keer moest worden hernomen.  
Het aanbod werd ter plekke op de vraag afgestemd. 
Het theaterseizoen was niet, zoals in onze tijd,  
lang van te voren dichtgetimmerd. Om de grand 
opéra in de intieme Haagse Schouwburg te 
kunnen spelen, moest het orkest overigens stevig 
worden ingekrompen. Niet alleen in Den Haag 
maakte La muette de Portici indruk. Ruim zes 
weken na de eerste uitvoering door het Théâtre 
Français gaf de opera in Brussel de aanleiding tot 
een volksopstand en de afscheiding van België.
 Het publiek dat in de eerste decennia van 
het Théâtre Français vooral luchtige komedies 

had gezien, raakte verwend door de grootse 
spektakelstukken. De grand opéra bleef. Ook de 
overrompelende opera’s van Meyerbeer, zoals  
Les huguenots en Robert le diable, stonden op  
het programma van het Théâtre Français, tot in  
de twintigste eeuw. Les huguenots werd 359 keer 
gespeeld, een aantal dat alleen door Gounods 
Faust is overtroffen met 382 uitvoeringen. 
De productiviteit van het gezelschap was 
duizelingwekkend. 

EEN HOBBYPROJECT VAN WILLEM II
Het Théâtre Français wordt vaak omschreven als 
een gezelschap dat kon zwemmen in het geld. 
Die reputatie dankt het aan de vaak geciteerde 
memoires van Marcel Briol, régisseur-général du 
théâtre. Die noteerde in Grandeur et décadence du 
Théâtre Royal Français de la Haye: “alles was er in 
overvloed, decors, wapenrustingen, rekwisieten, 
meubels, behangsels, kostuums, alles was even 
betoverend en prachtig.”
 Briol verwees naar de periode van 1840  
tot 1851. Koning Willem II had het gezelschap 
geadopteerd en spendeerde aan zijn opera jaarlijks 
een klein fortuin. Bovendien stelde hij zijn voltal-
lige hoforkest ter beschikking. De gages waren 
met recht vorstelijk. Niet alleen sterzangers traden 
op in Den Haag, maar ook de grote virtuozen van 
die tijd, zoals de pianist Franz Liszt en de violist 
Henri Vieuxtemps.
 Koning Willem III zette het mes in het hobby- 
project van zijn vader. Het Théâtre Français kende 
daarna een enerverend bestaan waarin het  
meerdere keren scheerde langs de afgrond.  
Het gezelschap bleef ondernemend. Grote sterren 
vierden in Den Haag triomfen, zoals Adelina Patti 
en Nellie Melba, voor Ambroise Thomas de ideale 
vertolkster van Ophélie. 

HAMLET, EEN HAAGS SUCCES
In 1868 verzamelde muziekminnend Parijs zich 
voor de première van Hamlet, de nieuwe grand 
opéra van Ambroise Thomas, waarvoor het 
succesvolle duo Michel Carré en Jules Barbier 
– de tekstschrijvers van Gounods Faust – het 
libretto had geleverd. De voorstelling vond 
plaats in de tijd dat in ons land zelfs regionale 
kranten culturele primeurs van over de grens 
versloegen. De krantenlezers konden lezen dat 
Hamlet niet met onverdeeld enthousiasme was 

ontvangen. Kritische noten werden gekraakt over 
de vrije omgang met Shakespeares toneelstuk 
en de Wagneriaanse ondertonen in de partituur. 
Mogelijk kwam om die reden Hamlet pas acht jaar 
later op het repertoire van het Théâtre Français. 
De kritiek van het eerste uur moet toen zijn over- 
gewaaid. Want tot het laatste seizoen van het 
Théâtre Français in 1919 was de opera niet minder 
dan 153 keer te zien.

HET DOEK VALT
In een ruime eeuw was de Haagse bevolking 
ingrijpend veranderd. Den Haag was niet meer 
voornamelijk een hofstad. Bovendien organi-
seerde het concurrende Gebouw voor Kunsten 
en Wetenschappen succesvolle Italiaanse 
operavoorstellingen. 
 Op zondag 4 mei 1919 viel voor het Théâtre 
Français het doek. Het gezelschap gaf zijn laatste 
voorstelling: een avond waarin de successen van 
het seizoen de revue passeerden. Tot ver na midder- 
nacht kreeg het publiek een royaal programma 
te zien: de tweede akte uit Carmen van Bizet, de 
derde akte uit Rigoletto, de derde akte uit La vie 
de Bohème (de Franstalige versie van Puccini’s 
opera), de tweede akte uit Mignon van Thomas en 
de vierde akte uit Louise van Charpentier. Het is te 
begrijpen dat operaliefhebbers nog decennialang 
met weemoed terugkeken naar de glorietijd voor 
de Franse opera in de Koninklijke Schouwburg.

LEES MEER
In dit programmaboekje konden we een ruime 
eeuw Théâtre Français slechts schetsen in grove 
penseelstreken. Paul Korenhof wijdde aan het 
Théâtre Français een uitgebreid hoofdstuk in  
het onder zijn redactie uitgegeven jubileumboek 
De Koninklijke Schouwburg 1804 – 2004.  
François Boulangé maakte van het onderzoek 
naar het gezelschap zijn levenswerk. Over het 
repertoire en de zangers schreef hij uitputtend in 
zelfuitgegeven cahiers die in enkele bibliotheken 
te lezen zijn. Hoe van 1840 tot 1890 rangen en 
standen zich in Haagse culturele instellingen tot 
elkaar verhielden, is het onderwerp van Plaatsen 
van beschaafd vertier, een proefschrift van Jan 
Hein Furnée. Over de Comédie Française in de 
achttiende eeuw schreef Aldo Lieffering een  
uitgebreide studie: The French Comedy in  
The Hague 1749 – 1793.

EEN RUIME EEUW THÉÂTRE 
FRANÇAIS IN VOGELVLUCHT



Dat we ons het Théâtre Français nu en dan nog 
herinneren, is te danken aan Louis Couperus, een 
frequente schouwburgbezoeker. Die vereeuwigde 
het operagezelschap in zijn roman Eline Vere.  
Hij laat Eline een bezoek brengen aan de opera 
Le tribut de Zamora, Charles Gounods laatste 
maar nu vergeten opera. Het stuk speelt in de 
Oriënt. Het was net als Hamlet een grand opéra. 
Om het publiek een exotische wereld voor te 
spiegelen, inclusief slavenveiling, verschenen 
op het podium maar liefst 300 figuranten en 15 
paarden.
 Couperus beschrijft hoe Eline zich met haar 
waaier en parelmoeren binocle installeert in haar 
loge, kort nadat de derde akte al is begonnen. In 
onze tijd, waarin de deuren van een theaterzaal 
na aanvang van een voorstelling hermetisch zijn 
afgegrendeld, lijkt dat verbazingwekkend. Al 
even ongehoord is het om pas halverwege de 
avond binnen te vallen. In de negentiende eeuw 
was het gebruikelijk. Bezoekers gingen niet 
alleen naar het theater voor de muziek, maar ook 
om gezien te worden, te flirten of met andere 
families aan te pappen. Wie dat wenste kon 
zich vergapen aan het ballet of de gelegenheid 
aangrijpen zich even terug te trekken in de foyer. 
In sommige operahuizen stonden zelfs speelta-
fels opgesteld, om ook de niet-melomanen een 
aangename avond te bezorgen.

Met zijn scherpe oog voor details onthulde 
Couperus trefzeker hoe het er in de schouwburg 
aan toe kon gaan. “De derde acte van Le tribut 
de Zamora was juist begonnen, toen Betsy, Emilie, 
Eline en Georges hunne loge binnenkwamen. 
Deze komst gaf een afleiding, een plotselinge, 
lichte beweging in de stilte van het luisterend en 
schouwend publiek; er ruischte een gekreuk van 
zijde en satijn; men zag naar hen op en om; kijkers 
richtten zich naar hen toe; in het publiek fluisterde 
men hier en daar, en vroeg men, wie zij waren.

Emilie en Eline zetten zich vóor neder; Betsy en 
Georges achter haar, en Eline zag een wijle, half 
glimlachend, in het rond, terwijl zij haren waaier 
en haren paarlemoêren binocle neêrlegde. Toen 
begon zij langzaam hare sortie van wit pelu-
che, met roze satijn gevoerd, los te strikken, en 
deed die als iets rozigs en sneeuwigs van haar 
schouders glijden. En zij genoot in den triomf 
harer bevalligheid, toen zij, als zonder er op 
acht te geven, zag, hoe men haar betuurde en 
bewonderde.”

Eline wordt tijdens de voorstelling verliefd op de 
hoofdrolbariton Théo Fabrice. Dwepend staart 
ze naar zijn portret in een etalage, en achtervolgt 
hem, dwalend door de Haagse bossen. Aan 
het einde van het boek wordt ze waanzinnig, 
terwijl ze ijlend de concertaria Ah perfido! van 
Beethoven zingt. Bedwelmd door de opera wordt 
Eline Vere langzaam zelf een karakter uit een 
opera: een femme fragile zoals Ophélie uit de 
opera van Thomas.

DOOR DE OPERA 
BEDWELMD



Maar met dat uitgangspunt begint het spel slechts. 
Na verloop van tijd gaan de werkelijkheden door 
elkaar heen lopen, zodat je je afvraagt: gebeurt dit 
in de fysieke werkelijkheid of in Hamlets hoofd?”

EEN MAGISCH MOMENT
De keuze voor cineaste Margo Onnes en film  
noir kwam tot stand op een magisch moment. 
“Ik was al lang zeer enthousiast over de films van 
Margo, die altijd een ongrijpbare realiteit tonen,” 
aldus Van Veggel. “Denkend aan Hamlet kwam 
ik bij haar werk terecht. Ik bekeek een fragment 
uit haar Franstalige film Muse, waar een verwarde 
Franse jongeman depressief terugkijkt op een 
noodlottige zomerliefde die zich heeft afgespeeld 
rondom een zwembad. Ik ben nog altijd dankbaar 
voor de ingeving die ik toen kreeg: ik speelde met 
een fragment uit deze film tegelijkertijd een deel 
uit de opera Hamlet af. De hele enscenering was 

direct geboren. Muse was mijn muze. De Franse 
negentiende-eeuwse muziek werd een Frans 
universum van film noir en nouvelle vague inge-
trokken, zonder iets te verliezen van zijn magie. 
Soundscapes en voice-overs die toevallig klonken 
verdiepten de muzikale ervaring. Ik heb Margo 
direct gebeld.”

EEN ONVERVALST NOIR-VERHAAL
Margo Onnes raakte meteen enthousiast. “Hamlet 
is een onvervalst noir-verhaal! Alle kenmerken 
van het genre vind je er in terug: de overheersende 
rol voor melancholie, vervreemding, pessimisme, 
morele corruptie, schuld en paranoia. In veel noir-
films die ik voor mijn korte film Muse heb bekeken, 
speelt water een hoofdrol. Bij een eerste shot 
op troebel water weet je direct dat er iets niet in 
orde is. In veel noir-films wordt water gebruikt 
als symbool voor onderdrukte (wraak)gevoelens, 

verlangens en angsten of fungeert water zelfs als 
graf waarin protagonisten uiteindelijk ten onder 
gaan, zoals Ophélie in Hamlet. We trekken in deze 
productie die metafoor verder door. Hoewel de 
filmbeelden in Hamlet kleurijk zijn, zetten we de 
noir-traditie voort.”
“De uitnodiging om deze opera te helpen vorm-
geven, zag ik als een uitgelezen kans om opnieuw 
ruimtelijk te werken. Want hoewel ik eerder voor-
namelijk heb gewerkt met filmische installaties, heb 
ik mij de afgelopen jaren vooral geconcentreerd 
op single-screen cinematografisch werk. Hamlet 
sluit ook goed aan bij mijn eerdere multidiscipli-
naire werk, waarin musici een grote rol spelen. 
Deze samenwerking met OPERA2DAY geeft mij 
de kans om met film bij te dragen aan een nieuw 
soort totaaltheater, en op zoek te gaan naar een 
driedimensionale, magische en cinematografische 
wereld.”

Film noir en nouvelle vague waren voor 
de enscenering van Hamlet belangrijke 
inspiratiebronnen. De vormgeving van  
de productie is door deze filmgenres 
sterk bepaald. Het medium film speelt in 
de voorstelling bovendien een sleutelrol. 
Regisseur Serge van Veggel en cineaste 
Margo Onnes werken samen en lichten 
hun aanpak toe.

In deze productie van Hamlet wil OPERA2DAY 
laten zien hoe er een steeds grotere afstand 
ontstaat tussen de fysieke werkelijkheid en de 
werkelijkheid in Hamlets hoofd. Bij regisseur Serge 
van Veggel kwam al vroeg het idee op om film te 
gebruiken. “In gesprek met Margo Onnes ontstond 
het idee om die twee werkelijkheden tegelijkertijd  
te laten zien: de fysieke werkelijkheid op het 
toneel, de mentale werkelijkheid op het scherm. 

DE 
MUZE

VAN
HAMLET

DE FILMISCHE  
AANPAK VAN  
EEN OPERA



In Dr. Miracle’s last illusion, OPERA2DAY’s  
vorige productie, speelden de musici 
opvallend vrij. Het was geen gril, maar 
een bewuste keus. Dirigent Hernán 
Schvartzman en Emlyn Stam, artistiek 
leider van het New European Ensemble, 
wilden musiceren in de stijl van hun 
collega’s van ruim een eeuw terug; die 
veroorloofden zich meer vrijheden  
dan nu gebruikelijk is. Om de muziek 
historisch geïnformeerd uit te kunnen 
voeren, hebben Hernán en Emlyn uit- 
gebreid geluisterd naar oude opnames. 

Musici doen voor muziek tot 1800 al decennia 
onderzoek naar historische uitvoeringspraktijk, 
maar ze baseren zich noodgedwongen op papieren 
bronnen, zoals lesmethodes en aantekeningen  
van componisten. Die bronnen spreken elkaar  
soms tegen. Je weet nooit precies hoe het echt 
heeft geklonken. Barokmusici hoor je daarom nu 
en dan dagdromen over tijdreizen, bijvoorbeeld 
om in Leipzig de Matthäus-Passion te kunnen  
beluisteren onder leiding van Bach zelf. Vanaf 
1900 kwamen de eerste geluidsdragers op de 
markt, met zangers en musici die nog met de  
grote negentiende-eeuwse componisten hebben  
samengewerkt. De wasrollen en later de 78-toeren- 
platen laten zoveel aspecten horen van hoe de 

muziek destijds is uitgevoerd. Het venster op 
de romantische uitvoeringspraktijk komt wijd 
open te staan. Het is eigenlijk een wonder dat in 
onze tijd daar maar zo weinig gebruik van wordt 
gemaakt. Een klein groepje musicologen onder-
zoekt deze uitvoeringspraktijk en slechts enkele 
uitvoerende musici proberen het naar de praktijk te 
vertalen. De aanpak van New European Ensemble 
en OPERA2DAY op het gebied van opera mag 
pionierswerk genoemd worden, met Hamlet als 
eerste pièce de résistance.

MISGUNDE ARTISTIEKE VRIJHEID
Hoe anders is de klankwereld die je in de histo-
rische geluidsdocumenten terughoort? Emlyn: 

“Wat je daarin beluistert gaat lijnrecht in tegen 
hoe we nu denken dat klassieke muziek moet 
worden uitgevoerd. De musici speelden toen 
arpeggio’s, gebroken akkoorden, en lieten frases 
die in de partituur boven elkaar staan ongelijk 
klinken, om de verschillende lagen in de muziek 
beter te laten horen. Dat maakt de muziek rijker, 
maar het wordt nu ervaren als onprofessioneel.” 
Hernán: “Alles moet tegenwoordig spatgelijk en 
transparant klinken. Vroeger ging het er anders 
aan toe, ook al in de achttiende eeuw. Leopold 
Mozart schrijft bijvoorbeeld in zijn lesmethode 
over het vioolspel dat als een virtuoos het tempo 
versnelt of vertraagt een begeleider in het basis-
tempo moet doorspelen en de solist niet moet 

volgen in zijn tempofluctuaties. Anders misgun  
je de virtuoos zijn artistieke vrijheid en behandel 
je hem als een amateur.”

EEN PERSOONLIJKE STIJL
Emlyn: “Muziekdocenten vinden het belangrijk 
dat je de traditie volgt. Maar ze gaan uit van een 
na 1950 verzonnen traditie, toen het steeds meer 
als ideaal werd gezien om de tekst van de partituur 
zo precies mogelijk te reproduceren. De vroege 
plaatopnamen waren een afspiegeling van de 
uitvoeringspraktijk. De huidige uitvoeringspraktijk 
is meer een afspiegeling van een standaard die in 
opnamen werd gezet”. Hernán: “Voor zangers en 
musici in de negentiende eeuw was het belangrijk 

om expressief te musiceren en een persoonlijke 
stijl te vinden. Dit kun je goed terughoren in het 
gebruik van portamenti, de manier waarop ze nu 
en dan van de ene naar de andere toon glijden. 
Een violist kon je door zijn eigen toon meteen  
herkennen. Ook de verschillen tussen zangers  
in de 19e eeuw waren heel groot, veel groter 
dan wanneer je tegenwoordig een zangconcours 
bezoekt. Sterker, als je nu afwijkt van de norm,  
kun je moeilijk winnen.”

Je kunt de stijlmiddelen van toen kopiëren.  
Maar ligt het risico niet op de loer dat je vervalt  
in uiterlijkheden? Hernán: “Het is niet onze opzet  
om Hamlet te reconstrueren als een museumstuk.  
We gebruiken de vroegere stijlmiddelen, omdat 
we daardoor expressiever kunnen musiceren. 
Toen we met Dr. Miracle begonnen, hebben we 
eerst de vroege opnames nagespeeld. Nadat we 
ons die stijl hadden eigen gemaakt, konden we 
zelf vrij gaan musiceren.”

Een vrije tempokeuze is karakteristiek voor de 
romantische uitvoeringspraktijk. Emlyn: “Tegen 
de puls die het tempo bepaalt werd heel anders 
aangekeken dan nu. Een puls moet tegenwoor- 
dig regelmatig zijn. Een musicus die expressief 
wil spelen, kan soms even vertragen, maar  
moet daarna weer uitkomen op het basistempo. 
In de negentiende eeuw werd de puls meer 
gezien als een hartslag. De puls kon net als 
een hartslag ook versnellen, wat weer andere 
mogelijkheden tot expressie opent, dan wanneer 
je alleen nu en dan vertraagt. Met een flexibele 
puls kun je in de muziek een nieuwe wereld aan 
emoties openen. Als je alles heel gelijkmatig  
uitvoert, klinkt zo’n opera voor je het weet als 
een historische lekkernij, als een Sacher-Torte. 
Dan gaan het drama verloren.” 

CREËREN OP HET MOMENT ZELF
Hernán: “De zangers reageren heel verschillend 
op onze nieuwe manier van werken. Sommigen 
staan er gelijk voor open. Anderen zijn obstinaat 
omdat veel van wat ze hebben geleerd ter discussie 
wordt gesteld. Uiteindelijk raken de meesten 
overtuigd. Je bent tijdens het muziek maken 
niet meer gefocust op het vermijden van fouten 
maar op iets positiefs: het beste van jezelf geven. 
Al meerdere zangers zeiden: “dit is de manier 
waarop ik uit enthousiasme zong, nog voordat  
ik lessen nam.” 

DIRIGENT HERNÁN 
SCHVARTZMAN EN EMLYN 
STAM VINDEN INSPIRATIE 
IN WASROLLEN EN 
78-TOERENPLATEN

CREËREN 
OP HET 
MOMENT
ZELF





DE BANDA
Hamlet was een grand opéra, een genre dat in 
Frankrijk mateloos populair was. Het publiek viel en 
masse voor de avondvullende stukken met grote 
koren en balletten naast ‘grootse’ effecten. Een daar-
van was de inzet van blaasorkesten op en achter het 
toneel. Bij Hamlet klinken de blazers enkele malen 
in de eerste akte. Bij het kroningsfeest in de eerste 
scène staan ze op het toneel, later horen we de feest-
vierders met de blazers nog in de verte, van achter 
het toneel. Zo’n orkest wordt in het operajargon 
een banda genoemd. De Italiaanse operacomponist 
Giovanni Paisiello was de eerste die zo’n blazerskapel 
op het toneel liet verschijnen, in zijn opera Pirro uit 
1787. Componisten voor hem lieten marsmuziek nog 
in de orkestbak spelen. Soms kreeg het publiek dan 
acteurs met nepinstrumenten op het podium te zien, 
wat een onbedoeld komisch effect had. 

Paisiello’s vondst kreeg navolging. Vele componisten 
namen in hun partituren blazersmuziek voor banda’s 
op. Ze lieten de blazers achter het toneel plaatsen 
(een banda interno) of op het toneel (een banda  
sul palco). Die blazers konden marsmuziek spelen,  
maar ook een serenade begeleiden, zoals in Rossini’s  
Il barbiere di Siviglia, of feestmuziek ten beste geven, 
zoals in Verdi’s Rigoletto. En de bandamuziek ont-
wikkelde zich. Waar Donizetti en Bellini de hoekige 
marsmuziek van hun tijd getrouw nabootsten, tilde 
Verdi die naar een hoger plan, om de blazersmuziek 
zonder al te grote stijlbreuk in zijn partituur te kun-
nen vlechten. In deze productie werkt OPERA2DAY 
in alle speelsteden met lokale blazers. Daarin volgen 
we de traditie. De bandaspelers maakten ook in 
de negentiende eeuw geen deel uit van het vaste 
operaorkest, maar werden ook toen in elke stad waar 
een opera speelde ter plekke aangetrokken. FA
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OPERA2DAY en het New European Ensemble laten 
zich voor Hamlet inspireren door oude opnames. 
In het interview met dirigent Hernán Schvartzman 
en Emlyn Stam van het New European Ensemble, 
elders in het programmaboekje, komt het uitgebreid 
aan bod. Rond 1900 was Hamlet een geliefde opera, 
zeg maar gerust een theaterhit. In die periode 
verschenen de eerste geluidsdragers op de markt: 
cilinders en 78-toerenplaten. Als eerste kwamen daar 
populaire stukken op uit. Delen uit Hamlet zijn in 
die beginjaren daarom vaak opgenomen. Veel is te 
vinden op Youtube, waaronder deze drie luistertips. 

DE WAANZINSARIA VAN OPHÉLIE MET NELLIE 
MELBA, EEN OPNAME UIT 1907
Naar de Australische sopraan Nellie Melba zijn 
twee gerechten vernoemd: de Pêche Melba en de 
Melbatoast. Zij was een ster. Beluister de waanzins- 
aria, en je hoort waarom. Haar stem doorklieft het 
geruis en gekraak als een laserstraal. Zij zingt zelf 
geïmproviseerde versieringen en lijkt soms meer te 
lachen dan te zingen. Zo klinkt waanzin.

HET DRINKLIED VAN HAMLET DOOR HENRI 
ALBERS, EEN OPNAME UIT 1912
De Amsterdammer Henri Albers  zong Hamlet bij  
het Haagse Théâtre Français. Tijdens het instuderen 
van de titelrol kon hij zich laven aan de bron.  
Op voorspraak van Jules Massenet kreeg hij in  
Parijs coaching van Jean-Baptiste Fauré, voor wie 
Thomas de solopartij voor Hamlet componeerde. 
Authentiek en daarom gezongen met veel vrijheid.

DUET VAN OPHÉLIE EN HAMLET UIT DE EERSTE 
AKTE MET TITTA RUFFO EN MARIA GALVANY, 
EEN OPNAME UIT 1906
Een Italiaanse versie. Titta Ruffo vierde als Hamlet 
triomfen. Weinig sopranen zongen zo eigenzinnig  
als Maria Galvany. De fragiele geestesgesteldheid 
van Ophélie kon zij treffen als geen ander.  
Geniet van deze opname ook vanwege de hogere 
kunst van het portamento. Die beheersten beide 
zangers tot in de finesses.

DRIE
LUISTERTIPS

HAMLET 
ROND 
1900
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EOPERA2DAY is een opera- en muziek- 
theatergezelschap dat sinds 2007  
opereert vanuit Den Haag. Het wil  
de 400 jaar oude traditie van opera en 
muziektheater een plaats geven in deze 
tijd met vernieuwende voorstellingen 
die het publiek van nu kunnen raken. 
Hiermee hoopt OPERA2DAY de harten 
van een breed publiek te openen voor 
opera en muziektheater. Het gezelschap 
laat zich graag inspireren door de cultu-
rele historie en heeft ook veel aandacht 
voor een historisch geïnformeerde uit-
voering van de muziek, wat meestal leidt 
tot een verfrissend nieuw klankbeeld.  
In de voorstellingen worden vaak 
meerdere genres en disciplines op 
een nieuwe manier verweven, ook 
op locaties buiten het theater of met 
een bijzonder gebruik van het theater. 
De producties worden warm ontvan-
gen door pers en publiek. La troupe 
d’Orphée werd door professionals 
genomineerd voor, en door het publiek 
uitgeroepen tot “Opera van het jaar 
2014”. Over Mariken in de tuin der  
lusten schreef NRC: “Een begeesterde, 
bij vlagen grandioze voorstelling” en  
de Volkskrant kopte over de productie 
van vorig jaar: “Dr. Miracle last illusion  
is artistieke fusion op hoog niveau.”

Het in 2008 opgerichte New European 
Ensemble specialiseert zich in moderne 
en hedendaagse muziek. In de over-
tuiging dat deze niet los staan van de 
muzikale traditie combineren ze oude  
en moderne muziek in fantasierijke  
programma’s. Het ensemble onder-
scheidt zich bovendien met research 
naar negentiende-eeuwse en vroeg- 
twintigste-eeuwse uitvoeringspraktijk, 
waarbij ook historische opnames worden 
betrokken. De musici spelen niet alleen 
in concertzalen; ze combineren ook 
muziek met andere kunstvormen en 
snijden maatschappelijke thema’s aan. 
Bovendien spelen ze graag op alter-
natieve locaties en werken ze steeds 
vaker mee aan vernieuwende muziek-
theatervoorstellingen. De nationale en 
internationale pers is vol lof over hun 
“aanstekelijk enthousiasme” (Nutida 
Musik) en “exemplarische uitvoerin-
gen” (de Volkskrant). De musici zijn 
ook internationaal actief als solisten, 
kamermuziekspelers en aanvoerders 
van instrumentengroepen in orkesten. 
Componisten uit binnen- en buitenland 
schrijven opdrachtwer ken voor het 
ensemble. Dat zijn bekende namen als 
Klas Torstensson en Peter-Jan Wagemans, 
naast aanstormende talenten als Justin 
Christensen en Benjamin Staern – beiden 
zagen hun werk voor het ensemble met 
prestigieuze compositieprijzen bekroond. 
In 2017 speelde het ensemble twee 
muziektheaterproducties. De Volkskrant 
noteerde: “Eisler on the Go beklemt en 
overstijgt het puur prozaïsche” en “de 
musici spelen voortreffelijk.” NRC schreef 
over Een Javaanse L’Histoire du Soldat: 
“Het New European Ensemble speelt 
prachtig expressief en harmonieert  
expressionistische West-Europese  
muziek met Javaanse dansritmes.”

Händel-Festpiele in Göttingen.  
Bij OPERA2DAY zong zij eerder in 
Mariken in de tuin der lusten en  
Dr. Miracle’s last illusion, met ook 
één aria uit Hamlet.

MARTIJN SANDERS 
CLAUDIUS
Martijn Sanders won het Nico Dostal  
Concours en debuteerde daarna als 
Papageno in de Wiener Mozartwoche.  
Daarna zong hij bij onder andere 
bij de Wiener Kammeroper, Opera 
Trionfo, Stadttheater Baden, de 
Nederlandse Reisopera, Opera Zuid 
en De Nationale Opera. Tot zijn 
repertoire behoren rollen als Don 
Giovanni, Conte Almaviva, Figaro, 
Dandini, Escamillo en Riccardo (I 
Puritani). Als concertzanger zong 
Martijn Sanders in Bachs Matthäus-
Passion met het Residentie Orkest, 
in Mahlers Lieder eines fahrenden 
Gesellen en in Iberts en Ravel Don 
Quichotte-liederen met het Radio 
Filharmonisch Orkest. Hij werkte 
samen met onder andere het 
Koninklijk Concertgebouworkest, 
Münchener Rundfunk-orchester, 
Symfonieorkest Vlaanderen, Radio 
Kamerorkest, Brabants Orkest en 
Gelders Orkest met dirigenten als 
Kenneth Montgomery, Edo de waart, 
Etienne Siebens, Ingo Metzmacher, 
Frans Brüggen en Otto Tausk.

MARTINA PRINS 
GERTRUDE 
Martina Prins studeerde zang aan 
de Dutch National Opera Academy 
in Den Haag. Daar speelde zij haar 
eerste rollen in Don Giovanni en 
Albert Herring. Kort daarna volgde 
Le nozze di Figaro bij het IT’s Festival 
Amsterdam en de titelrol in een 
geënsceneerde versie van Ravels 
Shéhérazade. Martina is ook actief 
in de hedendaagse muziek en heeft 
onder andere gezongen in Henze’s 
Pollicino van de Nederlandse 
Reisopera. De laatste jaren was ze te 
zien in het locatieproject Rheingold 

aan de Rijn en zong zij Ortlinde bij 
De Nationale Opera in Der Ring des 
Nibelungen. Bij OPERA2DAY was 
ze eerder te zien in Dr. Miracle’s last 
illusion.

JAN-WILLEM SCHAAFSMA 
LAËRTE / COMÉDIEN KONINGIN
Jan-Willem Schaafsma studeerde 
aan het Koninklijk Conservatorium 
en behaalde zijn masterdiploma 
aan de Dutch National Opera 
Academy. Na zijn master zong 
hij onder anderen Lysander in A 
Midsummer Night’s Dream (Britten) 
en Belmonte in Die Entführung aus 
dem Serail (Mozart). Hij trad op 
bij de NTR ZaterdagMatinee, De 
Nationale Opera, Opera Zuid en de 
Nederlandse Reisopera (de titelrol 
in Bernsteins Candide). Onlangs 
vertolkte hij de titelrol in Acis e 
Galatea (Händel) in een tournee met 
Barokopera Amsterdam. Jan-Willem 
zong met orkesten als het Limburgs 
Symfonie Orkest, Noord Nederlands 
Orkest, Orkest van de Achttiende 
Eeuw en Nederlands Philharmonisch 
Orkest, en werkte onder dirigenten 
als Ed Spanjaard, Edo de Waart, Ivor 
Bolton, Kenneth Montgomery, José 
Miguel Esandi, Marcus Creed en 
Reinbert de Leeuw.

PATRICK PRANGER 
HORATIO / 1E FOSSOYEUR 
Hij heeft een voorliefde voor het 
Duits-romantische repertoire en 
voor oratorium, maar is actief op alle 
zangterreinen. De bariton Patrick 
Pranger zong in het Nederlands 
Kamerkoor en is bas in solisten-
kwartet CLARUS. Patrick was als 
solist te horen in de passionen, 
missen en cantates van Bach en in 
vele oratoria. Hij werkte samen met 
dirigenten als Paul McCreesh, Peter 
Dijkstra en Jan-Willem de Vriend. 
Als operazanger vertolkte hij de 
Steuermann in Wagners Tristan und 
Isolde (met dirigent Valery Gergiev), 
Il Commendatore in Mozarts Don 

Giovanni (bij de Dutch National 
Opera Academy met dirigent 
Richard Egarr) en Antonio in Mozarts 
Le nozze di Figaro. Na zijn zang-
studie aan het Noord-Nederlands 
Conservatorium, studeerde Patrick 
directie. Hij dirigeert wekelijks zijn 
vaste koren en is ook een graag 
geziene gastdirigent.

GEORGI SZTOJANOV 
MARCELLUS / 2E FOSSOYEUR 
Na het behalen van zijn tweede 
masterdiploma in compositie, startte 
Georgi Sztojanov zijn zangstudie bij 
Sasja Hunnego in Den Haag, waar  
hij nu afstudeert als tenor. Als solist, 
ensemblezanger en improvisator 
is hij actief in een breed scala aan 
genres en stijlen. Onlangs zong  
hij de tenorsolo in De Materie van  
Louis Andriessen met Reinbert de 
Leeuw en ASKO|Schönberg.  
Hij werkte mee aan meerdere we-
reldpremières, zoals Chiel Meijerings 
Who’s afraid of Orfeo, Jan-Peter de 
Graaffs All rise en Koeien van  
Mischa Mengelberg en Guus Jansen. 
Georgi zong solo in onder andere 
Mozarts Requiem, Dvoráks Svatební 
kosile, Weills Berliner Requiem en 
Bachs Magnificat. Masterclasses 
volgde hij bij Nadine Secunde, Marcel 
Reijans en Frans Fiselier. In het Groot 
Omroepkoor is hij vaste tenor.

YAVUZ ARMAN IŞLEKER 
POLONIUS / SPECTRE (ZANG) / 
COMÉDIEN NIEUWE KONING
Yavuz Arman Isleker studeerde van 
2000 tot 2007 aan de Mimar Sinan 
University in Istanbul en won het 
Siemens Concours. Zijn masterstudie 
volgde hij aan de Dutch National 
Opera Academy. Sinds 2013 is hij 
een van de vaste zangers van de 
Nederlandse Reisopera. Hij zong er 
in La Bohème, Purcells King Arthur, 
Strauss’ Ariadne auf Naxos en in 
Bizets Parelvissers. Ook werkte hij 
mee aan twee producties van Opera 
Trionfo: La pietra del paragone van 

Rossini en Fortress Europe van 
Calliope Tsoupaki. Ook in het buiten-
land verschijnt hij op het operatoneel, 
zoals in het Sadler’s Wells Theatre in 
Londen en de Dorset Opera.

JOOP KEESMAAT 
SPECTRE (SPEL) /  
COMÉDIEN OUDE KONING
Na zijn afstuderen aan de toneel- 
school in 1963 werkte Joop Keesmaat 
jarenlang bij meerdere toneelgezel- 
schappen zoals Theater Proloog 
en RO-Theater. Hij speelde in 
stukken als Angels in America, de 
Proust-cyclus, het Gilgamesj-epos 
en in Hersenschimmen – voor zijn 
vertolking van Maarten kreeg hij een 
Louis d’Or. Als voodrachtskunstenaar 
was hij te horen in Dido en Aeneas 
(Vergilius) en de Metamorphosen 
(Ovidius). Voor de radio werkte hij 
mee aan diverse hoorspelen, zoals 
De Hel (Dante), De reis van Sint 
Brandaan, Het bureau, Bommel 
en De 100-jarige die uit het raam 
klom en verdween. Aan talloze 
tv-series werkte hij mee, zoals Unit 
13, Flodder, De prooi, Het land van 
Lubbers en Den Uyl en de affaire 
Lockheed. In 2015 nam hij de rol van 
verteller en poppenspeler voor zijn 
rekening in Mariken in de tuin der 
lusten bij OPERA2DAY.

JUDITH PRANGER 
COURTISANE
Judith Pranger beschrijft zichzelf als 
een laatbloeier, want Hamlet is haar 
operadebuut. Toen zij vijf jaar geleden 
koos voor een bestaan in de muziek, 
lag haar focus vooral bij ensemble-
zang. Zij zong de afgelopen jaren bij 
het Nederlands Kamerkoor, Cappella 
Amsterdam en de Nederlandse 
Bachvereniging en werkte met 
dirigenten als Gijs Leenaars, Ton 
Koopman, Jos Vermunt, Richard 
Egarr, Jos van Veldhoven, Daniël 
Reuss en Jaap van Zweden. Op dit 
moment richt zij zich een solistische 
carrière en wordt daarbij gecoacht 

QUIRIJN DE LANG 
HAMLET
Bariton Quirijn de Lang studeerde 
cum laude af aan het prestigi-
euze Curtis Institute of Music in 
Philadelphia. Op 22-jarige leeftijd 
debuteerde hij bij de Nederlandse 
Reisopera als Papageno in Die 
Zauberflöte en won daarmee de 
Vriendenprijs voor “beste artistieke 
prestatie van het seizoen.” Inmiddels 
heeft hij meer dan zestig rollen op 
zijn naam staan bij gezelschappen als 
Deutsche Oper Berlin, La Monnaie, 
De Nationale Opera en English 
National Opera. Zijn uiteenlopende 
repertoire omvat naast Franse 
opera’s veel Mozart, Rossini, Britten 
en Strauss, maar ook klassieke musi-
cals en operette. Binnenkort vertolkt 
hij de hoofdrol Fred Graham/
Petrucchio in Kiss Me, Kate van Cole 
Porter in de Londense West End, 
en Danilo in Die lustige Witwe van 
Lehár bij Opera North.

LUCIE CHARTIN 
OPHÉLIE
Lucie Chartin studeerde in 2015 cum 
laude af aan het Conservatorium 
van Amsterdam. Sindsdien heeft 
ze gezongen met onder andere het 
Orkest van de Achttiende Eeuw, 
de Nederlandse Bachvereniging, 
ASKO|Schönberg, Sinfonia Varsovia 
en het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest, onder dirigenten als 
Sigiswald Kuyken, Yannick Nézet-
Séguin, Jos van Veldhoven en 
Richard Egarr. In 2016 maakte zij 
haar debuut bij De Nationale Opera 
in de kameropera Before Present. 
Zij heeft meegewerkt aan twee 
cd-opnames, waaronder Honeggers 
Le roi David (met het Orchestre 
de la Suisse Romande en dirigent 
Daniël Reuss), die is genomineerd 
voor een Edison. Recentelijk zong 
zij Iseult in Le vin herbé van Frank 
Martin, met het São Paulo Symphony 
Orchestra. Binnenkort zingt zij de 
titelrol in Händels Almira voor de 



door Margreet Honig  
en Sasja Hunnego. Judith Prangers 
stem is te omschrijven als veelzijdig, 
maar leent zich vooral goed voor  
het hoogromantisch repertoire.  
Zij zingt graag symfonische liederen 
van Mahler, Strauss en Wagner. 
Judith studeerde aan de conservatoria 
van Groningen en Den Haag.

SONJA VOLTEN 
COURTISANE
Na het behalen van een master 
Internationale Betrekkingen ging de 
sopraan Sonja Volten studeren aan 
het Haagse conservatorium bij Sasja 
Hunnego. Drie jaar later studeerde zij 
af met onderscheiding. Zij zong meer-
dere operarollen: Euridice in Orfeo ed 
Euridice, Héro in Béatrice et Bénedict, 
Blanche in Dialogues des Carmélites, 
Contessa in Le nozze di Figaro, 
Elvira in Don Giovanni, Musetta in 
La Bohème en Micaëla in Carmen. 
Zij werkte mee aan producties van 
de Opéra de Lyon, de Nederlandse 
Reisopera en Opera Trionfo. Sonja 
Volten heeft ook een passie voor lied 
en oratorium en trad op met orkesten 
in binnen- en buitenland. In 2008 
ontving zij samen met de pianiste 
Abigail Richards de vriendenprijs bij 
het Vriendenkrans Concours van het 
Concertgebouw. Het duo maakte een 
cd met wiegenliederen: Le sommeil 
est un voyage.

ADÉLAÏDE ROUYER 
COURTISANE
Adélaïde Rouyer vertolkte rollen 
bij Opera Trionfo en in het kader 
van het Peter de Grote Festival te 
Groningen. In Mexico City speelde 
ze in Les malheurs d’Orphée van 
Darius Milhaud en in Frankrijk zong 
zij de rol van Filipjevna in Evgeni 
Onegin van Tsjaikovski in een regie 
van Jean-François Sivadier. Ze zong 
ook de titelrol in de wereldpremière 
van L’impératrice WuZetian van Xu 
Yi in het Théâtre95, vlakbij Parijs.
In 2016 trad ze op in het kader van 

het programma Nieuwe Stemmen 
van de Operadagen Rotterdam, met 
Dialogues de femmes, een solovoor-
stelling rondom Frauenliebe und 
-leben van Schumann en From the 
Diary of Virginia Woolf van Argento, 
geënsceneerd door Tim Nelson.

JONATHAN ROUAH 
VOICE-OVER HAMLET
De stem van Jonathan Rouah komt 
onmiskenbaar uit Frankrijk. Die stem 
verblijft in Amsterdam voor iets meer 
dan acht jaar en spreekt nog altijd 
beter Frans dan Nederlands. Daarom 
kon de stem aan de opera meedoen. 
Naast deze opera zijn de stem en 
Jonathan Rouah ook actief in grafisch 
ontwerp en kunst.  Voor cineaste 
Margo Onnes verzorgde de stem eer-
der de voice-over van de film Muse.

SERGE VAN VEGGEL 
ARTISTIEKE LEIDING EN REGIE
Serge van Veggel is een van de 
oprichters van OPERA2DAY. In de 
afgelopen jaren ontwikkelde hij er als 
artistiek leider en regisseur een reeks 
voorstellingen van een zeer divers 
karakter. Vaak kiest hij daarbij een 
conceptuele aanpak, waarbij vanuit 
bestaand repertoire nieuwe werken 
worden gecreëerd. Dit gold bijvoor-
beeld voor La troupe d’Orphée rond 
repertoire van Charpentier, Dolhuys 
Kermis met een verzameling lamenti 
in een nieuwe context en de recente 
pasticcio Dr. Miracles last illusion. 
Hij regisseerde daarnaast titels uit 
het repertoire als The Fairy Queen, 
La Giuditta (Alessandro Scarlatti), 
Médée (Cherubini) en een reeks 
muziektheatervoorstellingen en 
geënsceneerde recitals, ook buiten 
OPERA2DAY. Hij was naast regisseur 
ook medelibrettist van de nieuw 
gecomponeerde opera Mariken 
in de tuin der lusten. Als regisseur 
heeft hij een voorliefde voor het 
laten samensmelten van – soms 
onverwachte – genres. Eerder was 
hij bovendien verantwoordelijk voor 

programmering en realisatie van het 
Gergiev Festival en maakte deel uit 
van het managementteam van de 
Doelen in Rotterdam.

HERNÁN SCHVARTZMAN 
MUZIKALE LEIDING EN RESEARCH
De Argentijns-Nederlandse dirigent 
Hernán Schvartzman studeerde 
directie bij Jac van Steen en Kenneth 
Montgomery en specialiseerde zich 
in historische uitvoeringspraktijk 
aan de oudemuziekafdeling van het 
Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag. Hij werkte met ensembles 
als BBC Now, Gelders Orkest, Vox 
Luminis, het Nederlands Kamerkoor 
en Groot Omroepkoor. Hij is 
een van de medeoprichters van 
OPERA2DAY. Voor dit gezelschap 
dirigeerde hij in eerdere seizoenen 
Médée, La troupe d’Ophée en 
Mariken in de tuin der lusten.  
De Nederlandse regering beloonde 
Schvartzman met een Huygens 
Scholarship. In 2011 werd hij door 
de gemeente Den Haag benoemd 
tot cultureel ambassadeur van de 
stad.

MARGO ONNES 
CINEAST
Margo Onnes (1983) is als filmmaker 
en videokunstenaar geïnteresseerd in 
het proces waarin filmische beelden, 
symbolen en motieven in staat zijn 
een indringend beroep te doen 
op het onderbewuste. In al haar 
filmwerken en installaties creëert zij 
een “filmbeeldenmachine” die – net 
als in een droom – een eigen logica, 
ritme en coherentie aan de dag legt. 
Zij is opgeleid aan de Koninklijke 
Academie voor Beeldende Kunsten 
In Den Haag en behaalde haar 
master aan het Piet Zwart Instituut 
in Rotterdam. Ze vertoonde haar 
installaties en films op verschillende 
internationale filmfestivals en in  
galeries en musea waaronder het 
Cobra Museum te Amstelveen. 
Tijdens het International Filmfestival 

Rotterdam 2018 gaat haar nieuwste 
werk All Along the Watchtower in 
première in TENT Rotterdam. 

DANIËL HAMBURGER 
ARRANGEUR
Daniël Hamburger is een veelzijdige 
componist die schrijft voor film,  
theater en het concertpodium.  
Als arrangeur heeft hij zijn sporen  
verdiend bij onder andere het 
Metropole Orkest. Eind 2016 c 
omponeerde hij de soundtrack voor 
Winnie, een documentaire over 
Winnie Mandela die zijn première be-
leefde op het prestigieuze Sundance 
Festival in de VS. Eerder dat jaar 
maakte hij de arrangementen en  
composities voor Dr. Miracle’s last 
illusion van OPERA2DAY. Daniël 
is docent compositie aan de HKU, 
School of Music & Technology, de 
school waar hij in 2005 cum laude 
afstudeerde. Naast zijn praktijk als 
componist-arrangeur is Daniël sinds 
2012 ook actief als klanktherapeut. 
Hierbij beoefent hij een specialistische 
manier van klankgeoriënteerd zingen.

EMLYN STAM 
ARTISTIEK LEIDER NEW EUROPEAN 
ENSEMBLE / RESEARCH HISTORISCHE 
OPNAMES
De altviolist Emlyn Stam is artis-
tiek leider van het New European 
Ensemble. Als kamermusicus, solist 
en orkestmusicus treedt hij regel-
matig op door heel Nederland en 
Europa. Hij was zeven jaar plaatsver-
vangend aanvoerder altviool bij het 
Residentie Orkest en werkte als gast-
aanvoerder ook samen met diverse 
andere orkesten. Hij heeft concerten 
gegeven in vele internationale 
festivals en is vast lid van het Ysaÿe 
Trio. Emlyn voltooide in 2008 zijn 
masteropleiding aan het Koninklijk 
Conservatorium, waar hij studeerde 
bij Ferdinand Erblich en Vladimir 
Mendelssohn. Momenteel promo-
veert hij aan het Orpheus Instituut 
te Gent op een onderzoek naar 

laat-19de-eeuwse en vroeg-20ste-
eeuwse uitvoeringspraktijk.

FEMKE LUYCKX 
REGISSEUR COMÉDIENS / ASSISTENT 
REGISSEUR HELE PRODUCTIE
De Vlaamse Femke Luyckx woont 
in Amsterdam en heeft bij Nationale 
Opera&Ballet meegewerkt aan 
tientallen producties, voor en achter 
de schermen. Regisseurs waar-
mee ze werkte zijn: David Alden, 
Pierre Audi, Lotte de Beer, Simon 
McBurney, Robert Carsen, Koen 
Ghesquière, Amir Hosseinpour, 
Richard Jones, Nikolaus Lehnhoff, 
Nigel Lowery en Peter Stein.  
Ook assisteerde ze bij of danste 
ze in werk van uiteenlopende 
choreografen als Phillipe Giraudaux, 
Amir Hosseinpour, Anne Teresa 
de Keersmaeker, Satya Roosens, 
Jonathan Lunn en Denny Sayers. 
Hamlet is de derde productie van 
OPERA2DAY waaraan zij meewerkt.

HERBERT JANSE 
SCENOGRAFIE
Decorontwerper Herbert Janse 
studeerde scenografie aan de Gerrit 
Rietveld Academie in Amsterdam 
en de Jan van Eyck Academie in 
Maastricht. Sinds 1985 heeft hij 
decors ontworpen voor onder 
meer De avonden (Het Vervolg), 
Houdini (Orkater), De methode 
Ribadier (het Nationale Toneel), 
Cloaca (Het Toneel Speelt), 
Sneeuwwit, een inktzwarte opera 
(Hummelinck Stuurman), Hamlet 
(De Theatercompagnie), Il barbiere  
di Siviglia, Le nozze di Figaro en 
La fille du régiment (Opera Zuid). 
Daarnaast geeft hij sinds 2006 les  
op de Theaterschool Amsterdam  
en was hij als een van de curatoren  
verantwoordelijk voor de 
Nederlandse inzending van de 
Praagse Quadriennale in 2007 en 
2011. Voor OPERA2DAY verzorgde 
hij eerder het decor bij La Giuditta 
en Mariken in de tuin der lusten en 

leidde hij het team van scenografen 
in Dolhuys Kermis, Médée en La 
troupe d’Orphée.

ARNE BOCK 
GELUIDSONTWERP
Geluidsontwerper Arne Bock is 
afgestudeerd aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag, waar 
hij ook zijn bachelordiploma als 
uitvoerend jazztrompettist behaalde. 
Als professioneel trompettist speelt 
hij een rijk repertoire, van jazz 
en hedendaags klassiek tot funk, 
pop, salsa en wereldmuziek. Bock, 
een Deen van geboorte, heeft als 
geluidsontwerper gewerkt met 
vele componisten, orkesten en 
ensembles van internationale naam 
en faam: ASKO|Schönberg, het 
Nederlands Philharmonisch orkest, 
Norrbotten NEO, Stockholms Nya 
Kammarorkester, OPERA2DAY, 
Holland Symfonia, Nederlands Jeugd 
Orkest, Ensemble Klang, The Hague 
Ethospheric Orchestra, Holland 
Opera, Jean-Baptiste Barrière en 
Steve Reich. Hij heeft aan meer 
dan tachtig cd’s meegewerkt en bij 
talloze live-concerten de geluids-
mixage verzorgd. Bij OPERA2DAY 
werkte hij eerder mee aan Mariken 
in de tuin der lusten en Dr. Miracle’s 
last illusion.

URI RAPAPORT 
LICHTONTWERP
Uri Rapaport is autodidact en werkt 
vanaf 1978 professioneel in het 
theater. Hij maakte ontwerpen  
voor vele theatergezelschappen, 
waaronder ZT Hollandia, het  
Nationale Toneel, de Nederlandse 
Reisopera, De Nationale Opera, 
Veenfabriek, NTGent, Het Paleis, 
Opera Genève, Ruhrtriennale, 
Wiener Festwochen, De Doelen, 
Gergiev festival, Holland Festival en 
Festival Oude Muziek. Tussen 1996 
en 2008 was hij lid van het artistieke 
team van de Paardenkathedraal en 
ontwierp alle voorstellingen voor  

Dirk Tanghe. Recente muziektheater- 
ontwerpen zijn Legende en Laika 
(De Nationale Opera), Così fan tutte 
(De Nederlandse Reisopera) en 
Rheingold op de Rijn (in de regie van 
Wim Trompert). Uri verzorgde bij 
OPERA2DAY eerder het licht voor 
Dolhuys Kermis, Médée, La troupe 
d’Orphée, Mariken in de tuin der 
lusten en Dr. Miracle’s last illusion.

MIRJAM PATER 
KOSTUUMS
Mirjam Pater studeerde mode aan  
de Mode Academie Amsterdam.  
Ze kwam in contact met theater via 
de Peter Faber Show. Sinds 1990 
werkt ze als zelfstandig ontwerper. 
Van 1992 tot 2008 was ze de  
vaste ontwerper van Dirk Tanghe. 
Ze werkt daarnaast voor vooraan-
staande theatergezelschappen als 
het Nationale Toneel, De Appel, 
Toneelgroep Amsterdam, het 
Nederlands Danstheater en Orkater. 
Ook heeft ze meerdere malen mee-
gewerkt aan operavoorstellingen in 
het Festival Oude Muziek en was 
ze voor De Nederlandse Reisopera 
betrokken bij Lucia di Lammermoor 
en Don Pasquale. Bij OPERA2DAY 
verzorgde zij eerder de kostuums 
voor Mariken in de tuin der lusten  
en Dr. Miracle’s last illusion. 

RONALD TEBRA 
TECHNISCHE PRODUCTIE
Sinds 1990 is Ronald Tebra actief in 
het theater. Hij begon als lichttech-
nicus en werd daarna al snel eerste 
inspiciënt bij dansvoorstellingen. 
Hij werkte samen met Dansgroep 
Amsterdam, Opus One, Karin 
Bloemen, de André van Duin  
Revue en hielp ook verschillende 
operavoorstellingen op de planken 
brengen, waaronder Das Glass im 
Kopf, een productie van Jan Fabre. 
Vanuit zijn eigen evenementen- 
organisatie produceerde hij ook  
zakelijke evenementen, tot in de 
Arena en GelreDome aan toe.  

De laatste jaren is hij weer volledig 
terug in het theater als technisch 
producent. Voor OPERA2DAY  
werkte hij eerder mee aan Médée, 
La troupe d’Orphée, Mariken in  
de tuin der lusten en Dr. Miracle’s 
last illusion.

NIENKE ALGRA 
KAP EN GRIME
Nienke Algra heeft in 1986 haar oplei-
ding voor tv-, film- en theatermake-up 
afgerond in Londen. Ze begon haar 
carrière bij Atelier Didden en ging 
daarna als freelancer aan de slag.  
Ze is 15 jaar verbonden geweest aan 
de Paardenkathedraal in producties 
met Dirk Tanghe. Afgelopen jaren 
heeft ze de pruiken en de make-up 
verzorgd voor onder andere de  
musicals Shrek, Floddertje, Pluk 
en Dik Trom, Mischa Mengelbergs 
opera Koeien (Holland Festival),  
Op de bodem van Orkater en Horror 
van Jakop Ahlbom. Zij heeft bij 
OPERA2DAY ook meegewerkt aan 
Mariken in de tuin der lusten en  
Dr. Miracle’s last illusion.

MARISSA COSTER 
KAP EN GRIME
Marissa Coster is inmiddels zes  
jaar actief in het kap -en grimeteam 
van OPERA2DAY. Na haar kappers- 
opleiding rondde zij in 2014 de 
allround special make-up artist  
opleiding af. Sindsdien zet zij zich 
actief in als zelfstandige grimeuse 
voor film, tv, fotoshoots, theater, 
musical en opera. In 2017 werkte  
zij onder andere op Malta aan film- 
opnames en aankomende zomer  
zet zij zich wederom in voor  
verschillende producties in Valletta, 
culturele hoofdstad van Europa 2018. 
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Alice Gubler
ARTISTIEKE LEIDING  
NEW EUROPEAN ENSEMBLE 
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ONTWIKKELING VERSIE 
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Serge van Veggel 
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COMPOSITIE EN 
ARRANGEMENTEN
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CINEAST
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Herbert Janse
LICHT
Uri Rapaport
GELUIDSONTWERP EN 
SOUNDSCAPE
Arne Bock
TECHNISCHE PRODUCTIE 
Ronald Tebra
KOSTUUMS
Mirjam Pater
KAP EN GRIME 
Nienke Algra
Marissa Coster

RESEARCH HISTORISCHE 
OPNAMES
Emlyn Stam & 
Hernán Schvartzman

ZANGERS/ACTEURS
HAMLET
Quirijn de Lang
OPHÉLIE
Lucie Chartin
CLAUDIUS
Martijn Sanders
GERTRUDE
Martina Prins

LAËRTE / COMÉDIEN 
KONINGIN
Jan-Willem Schaafsma
HORATIO / 1E FOSSOYEUR
Patrick Pranger
GEEST VAN DE VADER / 
COMÉDIEN OUDE KONING
Joop Keesmaat
Hans Peter Ligthart  
(8 &17 maart)
POLONIUS / SPECTRE 
(ZANG) / COMÉDIEN 
NIEUWE KONING
Yavuz Arman Isleker
MARCELLUS /  
2E FOSSOYEUR
Georgi Sztojanov
COURTISANES
Judith Pranger
Sonja Volten
Adélaïde Rouyer
VOICE-OVER HAMLET
Jonathan Rouah

UNDERSTUDIES
HORATIO
Gulian van Nierop
Arnout Lems

NEW EUROPEAN 
ENSEMBLE
EERSTE VIOOL
Rada Ovcharova
TWEEDE VIOOL
Joanna Wronko / 
Anoek Brokaar
ALTVIOOL
Emlyn Stam
CELLO
Willem Stam / 
Sebastiaan van Halsema 
CONTRABAS
James Oesi
HOBO
Roger Cramers / 
Arthur Klaassens
FLUIT
Felicia van den End / 
Mirjam Teepe
KLARINET
James Meldrum / 
Jasper Grijpink

FAGOT
Amber Mallee / 
Gretha Tuls
TROMPET
Ryan Linham / 
Sven Berkelmans / 
Marc Kaptijn
EERSTE HOORN
Martijn Appelo / 
Hanna Guirten
TWEEDE HOORN
Edward Peeters
TROMBONE
Jaume Gavillan / 
Alejandre Luque Belmonte
HARP
Astrid Haring
SLAGWERK
Natalia Alvarez-Arenas  
Arias 

ONDERSTEUNING  
ARTISTIEK TEAM
REGIEASSISTENT
Femke Luyckx
VOORSTELLINGSLEIDER
Pomme van Vught
REPETITOREN
Susan Ball
Maciej Kassak
SCENOGRAFIE
Django Walon (stage)

PRODUCTIETEAM
PROJECTLEIDING /  
ZAKELIJKE LEIDING
Alice Gubler
PRODUCTIELEIDING
Rodney Verhoeven
PRODUCTIE
Eva Sol (stage)
Désirée Achterkamp
Anja van den Bos 
TECHNISCHE PRODUCTIE 
Ronald Tebra
Iris Rodenburg (stage)
TECHNIEK
Janusz Pawlak
Mike Willemsen
LICHTTECHNIEK
Peter Peereboom
Ramuntxo Stoete

Angelo Nannings (stage)
GELUIDTECHNIEK
Arne Bock
Nina Kraszewska
Luuk van Leeuwen (stage)
KLEEDSTER
Karianne Hoenderkamp
Eva Sol
KAP EN GRIME 
Marissa Coster 
Laura Overheid (stage)
Faya Beeldstroo (stage)
Sheneequa Nash (stage)
Naoual El Bousmaqui (stage)
Steffie Havenaar (stage)
BOVENTITELING
Matthias Koneçny
BEDIENING BOVENTITELING
Wim Goris
Kees Brinkers
TRANSPORT 
Bauke de Witte
PRODUCTIE DECOR
De man met de hamer:
Maarten Smids
Berd Visscher 
Rienk Krikke
Matthijs Botke
Fred Hoppener, Decoratelier 
Petruk
Brenda van Geffen
PRODUCTIE KOSTUUMS 
Hermien Hollander
LICHTAPPARATUUR
Peter Peereboom
GELUIDSAPPARATUUR
Gijs Kater, Kater Audio 
Techniek

MARKETING & 
COMMUNICATIE
COÖRDINATIE MARKETING
Janko Duinker
PERSBENADERING
Gerda Roest
PROGRAMMABOEK EN 
TEKSTEN
Dimitri van der Werf
VERTALINGEN
Agnes de Wit
FOTOGRAFIE 
CAMPAGNEBEELDEN

Henk Bleeker
SCÈNEFOTOGRAFIE
Ben van Duin
TRAILER
Margo Onnes
Robert Schmidt
Jason Hornung 
Arne Bock
GRAFISCH ONTWERP
Mark Holtmann
INLEIDINGEN
Philip Ruitenberg
RELATIEMANAGEMENT
Annemiek Arfman

FILMCREW
CAMERAMAN
Robijn Voshol
GAFFER
Robert Schmidt
CAMERA ASSISTENT
Jason Hornung
2E LICHTMAN
Joost Kelderman
GRIPPER/RUNNER
Wouter Willebrands
OPNAMELEIDER
Kim Schonewille
KAP EN GRIME 
Nienke Algra
KLEEDSTER
Isabel Blokland 
ANIMATIE
Brigitte Hennequin
Jeffrey Beach (Beachfront 
Productions)

EDUCATIE & PARTICIPATIE
COÖRDINATIE EDUCATIE & 
PARTICIPATIE
Mieke van der Ven
WORKSHOPDOCENTEN
Willem van den Andel
Marrit Bausch
Niels van Laar
Wouter Verhage
Ineke Geleijns
Pauline ten Böhmer
Kendra van Nes
ADVISEUR BANDA’S
Alex Schillings
AANVOERDER BANDA’S

Matthijs Valkenwoud
Maarten Elzinga
SCHOLEN DIE MEEWERKEN 
AAN DE PROLOOG
Beatrix College 
Christelijk Lyceum Delft
CS Vincent van Gogh
CSG Jan Arentsz
Dalton Voorburg
Drachtster Lyceum
GSG Leo Vroman
Gymnasium Sorghvliet
Heerbeeck College
Jeroen Bosch College
Lyceum Ypenburg
Novalis College
Nuborgh College
Picasso Lyceum
ROC Tilburg
School voor Jong Talent
SG Huizermaat
Sint-Albertuscollege-
Haasrode
Steinerschool De Zonnewijzer
Dr. Nassau College
– en andere scholen die 
bij het ter perse gaan van 
het programma nog niet 
bekend waren.

DEELNEMENDE KOREN 
PROLOOG
Archicapellakoor
Ars Vocalis
Barokkoor Zwolle
Blue Moon
Brabants Kamerkoor
Colourful City Koor
De Inn-Singers
Eigenwijs
GO! Opera
Hagacantare
Kamerkoor Marum
Kamerkoor Tiraña
Klein Bouwkundekoor
Koor De Buren
Koor Karakter
Monteverdi Kamerkoor
Nomen Nescio
Paté Brûlée
Philipskoor
Popkoor Flash back!

St. Joris Kamerkoor
Sterremix
Toonkunstkoor Euterpe
Toonkunstkoor Schiedam
BANDA’S
Jouster Fanfare
Concordia Obbicht
Fanfarekorps Ons 
Genoegen Hattem
Fanfareorkest Emergo 
Castricum
Harmonie Pro Honore  
et Virtute
Koninklijk Conservatorium
Koninklijke Brassband 
Utrecht
Sint Cecilia Oerle
Veldhovens Muziek Korps
Winnubst
– en andere blazersensembles 
die bij het ter perse gaan 
van het programma nog niet 
bekend waren.

FONDSENWERVING
B&D Funding

TOURNEEPLANNING
Senf Theaterpartners: 
Chris Bergwerff
Linda Terlaak
Huub van den Heuvel

FINANCIEËN OPERA2DAY
FINANCIEEL MANAGEMENT
Sophia France
BOEKHOUDING
Frank Wesstein

NEW EUROPEAN 
ENSEMBLE
ARTISTIEKE LEIDING
Emlyn Stam
ZAKELIJKE LEIDING
Onno Ephraim
ASSISTENT ZAKELIJKE 
LEIDING
Lisa van Winden
PUBLICITEIT
Janko Duinker

BESTUUR OPERA2DAY
VOORZITTER
Wim Vos
PENNINGMEESTER
Margie van der Valk
SECRETARIS
Eveline Hartogs
BESTUURSLID
Irma van Lierop
  
MET DANK AAN
De medewerkers van 
Theater aan de Schie voor 
alle support en de extra 
testdag in juli.

Natuurmonumenten 
Waterloopbos en alle 
medewerkers.

De opnamen voor de 
film werden gemaakt in 
het Waterloopbos (in 
de Noordoostpolder, 
Flevoland) en de watertoren 
van St. Jansklooster. 

Dorien de Jonge
Frits van Driel
Isabel Blokland
Nicole Piccinno
Monique Koppers
Het Nationale Theater 
Decoratelier
De Nationale Opera  
afdeling rekwisieten
MOOOF
Toneelgroep Amsterdam
Metropolitan Opera New 
York

De voice-overs zijn ge-
baseerd op teksten van 
Shakespeare uit Hamlet 
en Sonnet 43 en op de in 
onze versie vervallen delen 
uit het libretto van Barbier 
en Carré. Voor de Franse 
vertaling van Shakespeares 
teksten werd meestal 
gebruik gemaakt van ver-
talingen van Victor Hugo. 
Met dank aan Adélaïde 
Rouyer en Lucie Chartin.





SOCIÉTÉ DES CLAQUEURS 
In de hoogtijdagen van de Franse opera, die ook in 
Den Haag glorieerde, was er in de zaal net zo veel 
spektakel als op het podium. De meest fanatieke 
fans, de claqueurs, konden de voorstelling maken 
of breken.
Ze klapten, huilden, lachten en riepen ‘bravo’ of 
‘bis’. Sommigen werden daar zelfs voor betaald. 
Met een stevige knipoog verwijst OPERA2DAY 
in de vriendenvereniging ‘Société des Claqueurs’ 
naar deze rijke operatraditie. 
Als lid van de Société steunt u ons gezelschap en 
ontvangt u speciale uitnodigingen voor speciale 
activiteiten, zoals een kijkje achter de schermen. 
En u bent altijd als eerste op de hoogte van onze 
nieuwe producties. 

BEDRIJFSPARTNERS
Wilt u OPERA2DAY steunen met uw bedrijf of onder-
neming en ervoor zorgen dat wij operavoorstellingen 
blijven presenteren aan een breed publiek? 
Onze bedrijfspartners krijgen de mogelijkheid tot 
het organiseren van relatie-evenementen rondom 
onze voorstellingen. Zij ontvangen vrijkaarten en 
uitnodigingen voor onze speciale partneractiviteiten. 
Wij stellen u als onze partner bovendien graag 
voor aan ons publiek door uw naam te vermelden 
in ons drukwerk en op onze website.

MEER INFO
Meer informatie over de Société en bedrijfs- 
partners vindt u op www.opera2day.nl/steunons 
en bij onze informatiestand. Voor vragen kunt  
u contact opnemen met Annemiek Arfman,
relaties@opera2day.nl, telefoon: 06 42181877.

MET DANK AANKLAPT U MEE  
MET OPERA2DAY?

MR. PAUL DE GRUYTER STICHTING | STICHTING F.S. TIJMSTRA | STICHTING NELISSEN-SMIT FONDS | VERENIGDE FETERIS DE BAAN EN SEMPER LABOR STICHTING

Stichting Carel Nengerman Fonds

OPERA2DAY zet zich met ziel en zaligheid in om 
vernieuwende operaproducties op de planken te 
brengen. We spelen in theaters en op bijzondere 
locaties. We zoeken naar tijdloze verhalen uit oude 
bronnen en maken opera voor een publiek van 
nu. Daar hoort voor ons ook een nieuwe generatie 
operaliefhebbers bij. In iedere voorstelling werken 
we samen met scholieren en amateurmusici, die een 
volwaardig onderdeel vormen van de productie. 

OPERA2DAY wil mensen enthousiast maken voor  
het genre opera. Want waar anders kun je zo geraakt 
worden door meeslepende verhalen, prachtige muziek 
en indrukwekkende stemmen. Door fantasierijke 
decors en kostuums en de uitzonderlijke combinatie 
van al deze disciplines. Maar juist daardoor is opera 
maken ook een duur en complex proces, dat alleen 
mogelijk is met voldoende steun. 

Wij hebben daarom uw hulp hard nodig om opera- 
avonturen te blijven maken. U kunt ons steunen door 
lid te worden van de Société des Claqueurs, door 
met uw bedrijf partner te worden van OPERA2DAY 
of door onze crowdfundingcampagne te steunen. 

STEUN

ONS





Hamlet staat bekend als de archetypische 
twijfelaar, door de iconische regels “zijn of  
niet zijn, dat is de vraag”. Zelf hebben wij geen 
moment getwijfeld of Hamlet het verdiende 
opnieuw op de planken te worden gebracht. 
Het is een parel in de operageschiedenis, met 
een aangrijpend verhaal en prachtige muziek. 
De opera werd in Den Haag vanaf de première 
150 jaar geleden maar liefst 153 keer opgevoerd, 
om daarna 100 jaar lang van het podium te 
verdwijnen. 

Daarom staken onze zangers, musici, technici, 
regie en ontwerpers maandenlang al hun 
creativiteit, energie en bloed, zweet en tranen in 
de productie van Hamlet en ontvingen we steun 
van fondsen, bedrijven en onze trouwe vrienden 
om de reeks voorstellingen mogelijk te maken. 

We willen Hamlet laten zien én horen aan zo veel 
mogelijk mensen, binnen en buiten de theaters. 
Om te voorkomen dat Hamlet opnieuw voor 
100 jaar uit het zicht en gehoor verdwijnt, willen 
we een professionele opname maken van onze 
productie, die we uit willen brengen op DVD en 
als hoogwaardige streaming. 

TEKEN NU IN!
Als u nu vast intekent op de DVD, maakt u  
een hoogwaardige registratie van Hamlet  
mede mogelijk.  
Doneer uw bijdrage via www.voordekunst.nl  
of www.opera2day.nl/dvd/bestellen.
Als dank ontvangt u de DVD of toegang tot de 
online versie hoge streamingkwaliteit.

DVD OF GEEN DVD, 
DAT IS DE KWESTIE…
MAAK EEN HD REGISTRATIE VAN HAMLET 
MEDE MOGELIJK



WWW.OPERA2DAY.NL


